
CURLINGRLUBBEN 

Protokoll vid årsmöte 2018 Curlingklubben Vänersborg 

Tid: Torsdagen den 26 april 2018, kl. 19.00 

Plats: Fridaskolan Vänersborg 

Närvarande: Enligt bifogad närvarolista 

§1. Mötet öppnas 

Jan Olsson öppnade mötet. 

§2.Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. En punkt i den dagordning som bifogats kallelsen till 
årsmötet ströks; "Motion angående verksamhetsår". Beslut i denna fråga fattades på 
årsmötet 2017. 

§3. Mötets behöriga utlysande 

Mötet konstaterade att årsmötet utlysts på ett behörigt sätt. 

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Jan Olsson valdes till ordförande för mötet. Lars Carlsson valdes att vara sekreterare 
under årsmötet. 

§5. Val av två justeringsmän 

Rolf Johansson och Rolf Karlsson valdes att justera protokollet från årsmötet. 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen har skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Inga 
synpunkter framfördes under mötet på verksamhetsberättelsen som lades till 
handlingarna. 
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§7. Kassaförvaltarens rapport 

Arne Tjernberg redogjorde för föreningens ekonomi verksamhetsår 2017/2018. 
Inkomsterna från medlemsavgifterna har varit ungefär lika stora som året innan. 
Inkomsterna från democurlingen har minskat något. Detta trots många deltagare, 
främst från skolorna. Intäktsminskningen beror på att föreningen valt att ta ut en låg 
avgift för skolelevernas democurling. Extra kostnader jämfört med föregående år har 
varit avslutningsarrangemanget i Göteborg och SM-deltagandet av ett lag från 
föreningen. Resultatet blev ett överskott med 22 840 kr. 

Föreningen har likvida medel på 412 tkr. 

Arsmötet beslutade att resultatet överförs i ny räkning. 

§8. Revisorernas berättelse 

Revisorerna föredrog sin berättelse efter utförd granskning. Revisionsberättelsen 
lades till handlingarna. 

§9.Ansvarsfrihet för styrelsen 

Arsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

§10. Valberedningens förslag till ordförande och styrelse 

Jan Olsson valdes till ordförande på ett år. 

Till styrelseledamöter valdes Tomas Borgvall och Lars Carlsson för en tid av två år. 

Jan Lundborg, Fredrik Ottosson och Arne Tjernberg valdes till suppleanter i styrelsen 
för en tid av ett år. 

En representant för måndagscurlarna bjuds in att delta på styrelsemötena. 

§11. Val av firmatecknare 

Arsmötet valde Jan Olsson och Arne Tjernberg till firmatecknare. 

§12. Val av valberedning och revisorer 

Rolf Karlsson och Sven-Ola Andersson valdes till revisorer på ett år. Håkan Larsson 
valdes till revisorssuppleant, också på ett år. 

Till valberedning valdes Andreas Isberg och Lasse Lidån. Som ersättare i 
valberedningen valdes Sören Johansson. Samtliga valdes för en tid av ett år. 

§13. Ekonomi och budget kommande säsong 

Arsmötet gav styrelsen i uppdrag att lägga en budget för räkenskapsåret 2018/2019. 
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§14. Medlemsavgifter 

Diskuterades storleken på medlems-/spelavgifterna säsongen 2018/2019. Det 
konstaterades att måndagscurlingen går back med ca 5 800 kr per säsong om man 
beaktar nuvarande spelaravgifter, ishyran och avgifterna till curlingförbundet. 
Motsvarande resultat för föreningens spel under övriga istider är ett underskott på ca 
23 800 kr. Att föreningen ändå gör ett överskott beror huvudsakligen på inkomsterna 
från democurling. Resultatet exklusive democurling pekar på ett behov av att höja 
avgifterna medan risk för minskat antal medlemmar, behov av många medlemmar 
inför ev. byggnation av curlinghall och föreningens totala resultat inte pekar på något 
behov av avgiftshöjningar. 

Efter diskussionen beslutade årsmötet om följande, av styrelsen föreslagna avgifter 
för verksamhetsår 2018/19: 

Medlemmar som enbart spelar på måndagar; 400 kr 
Seniorer; 700 kr 
Juniorer; 350 kr 
Nybörjare; 300 kr 

§15. Curlinghall 

Chefen för Arena/Fritid på Vänersborgs kommun ska kalla till ett möte med skolan, 
samhällsbyggnadsnämnden och fritidsförvaltningen för att reda ut vilka byggrätter 
som finns. Då ska det även diskuteras vad som ska prioriteras. Preliminära 
bedömningar från kommunen innebär att en curlinghall kan börja byggas om 1,5 —2 
år. Då ska Svenska Curlingförbundet vara klara med sitt arbete med att ta fram 
koncepthallar till föreningar som planerar byggnationer. 

§16. Övriga frågor 

Föreningen har fått ett erbjudande att som en av fem curlingklubbar i Sverige 
genomföra ett integreringsprojekt. Det genomförs som webbaserade seminarier i fem 
delar. Projektet kommer bl.a. att arbeta med värdegrunder, jämställdhetsfrågor och 
kommunikation. Föreningen får 10 000 kr för att genomföra projektet, med möjlighet 
till ytterligare ersättning för material. Föreningen har bildat en arbetsgrupp för att 
genomföra projektet. SISU kommer att delta i arbetet. 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att upprätta en verksamhetsplan för verksamhetsår 
2018/2019. Årsmötet fattade inget beslut om innehållet i planen eftersom istiderna 
kommande säsong ännu inte är klara. 

Informerades om den säsongsavslutande aktiviteten i curlinghallen i Göteborg. 
Styrelsen planerar att genomföra någon motsvarande aktivitet kommande säsong. 
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Vidare informerades om förhandlingarna om istider kommande säsong. Preliminärt 
blir det följande istider: 

- Måndagar kl. 09.00 — 11.00, 
Onsdagar kl. 18.15 — 20.15, 
Lördagar kl. 08.00 — 10.00 och 
Sändagar kl. 17.30 — 19.30. 

Samtliga tider i Vänersborgs Arena. Start vecka 38. 

Informerades om GDPR, EU-bestämmelser om skydd av personuppgifter. Frågan tas 
upp på nästa styrelsemöte. 

§17. Priser för säsongens tävlingar 

Det förrättades prisutdelning för Måndagscurlingen, Klubbmästerskap figurspel lag, 
Klubbmästerskap och Söndagsligan. 

§18. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade årsmötet. 

Vid protokollet Justeras 

 

Lars Carlsson 

Rolf Ka Isso7- I  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE, CURLINGKLUBBEN VÄNERSBORG 2017/18 
Styrelsen har bestått av: 

Ordförande Jan Olsson 

Sekreterare Lars Karlsson 

Kassör Arne Tjernberg 

Ledamot Tomas Borgvall 

Ledamot Mikael Björsell 

Suppleant Jan Lundborg 

Suppleant Fredrik Ottosson 

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. Klubben har 72 st, 55 män och 17 kvinnor, 

betalande medlemmar. 

Klubbens fasta tider på is har, som tidigare, varit söndagar, måndagar, onsdagar och 

lördagar. 

Säsongen startade 18/9 och avslutades 19/3. 

Tävlingsverksamhet 

DM 

Seriespel div Il 

Klubbmästerskapet 

Söndagsligan 

KM Lagfigur 

Måndags curlingen  

1:a 

Lag Börsell 5:a, lag ICA 5:a, lag Lindgren 3:a 

1:a Lag Lindgren 2:a Lag DIF 3:a Lag Tee Line 

1:a Lilla Djurgården 2:a Pesteche Pito 3:a Lag Andan 

1:a Lilla Djurgården 2:a DIF 3:a Lag Tee Line 

1:a RolfJohansson 2:a Rolf Karlsson 3:a Per Rexon 

Lag Lindgren spelade sig fram till final i DM, vilket resulterade i att de fick representera 

Västsverige under SM-veckan i Skellefteå! 

18 mars spelade klubben en säsongsavslutningstävling i Göteborgs curlinghall. Endast 

Vbg-curlare på samtliga banor i 4 timmar! Lyckat och ökade insikten att det behövs en 

Curlinghall i Vänersborg. 

Övrigt 
Klubben har under säsongen bedrivit ett eget skolprojekt som vänt sig till årskurs 7 — 

åk 3 gymnasiet. 532 elever har fått pröva och fått instruktion i curling! 

Vuxna som betalt, sk Demo, var 207 st. 
Intresset visar att vår sport tilltalar många, men våra förutsättningar att växa verksamhets-

 

mässigt är ytterst begränsade pga få och obekväma tider. 

Hall 
I skrivande stund är planerna att så snabbt som "kommunala kvarnar kan mala" få fram 

underlag för byggstart på, alternativ 1: 7-mannaplanen kortsidan Gymexhallen och 

alternativ 2: parallellt med långsidan av Arenan. 

Jan Olsson 

Ordförande 
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